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Poniedzia³ek
Najœwiêtszego Imienia Jezus

Dz 4, 8-12 X
£k 2,21
Izydora, Marcelina, Makarego

2 klasy, szaty bia³e

Czcigodni Ksiê¿a,
Szanowni Pañstwo,
ninijeszym chcê zaprezentowaæ wstêpny projekt kalendarza
ksi¹¿kowego z tradycyjnym uk³adem œwi¹t na 2012
rok.To, czy zostanie on wydrukowany zale¿y od Was.
Poniewa¿ nie uda³o siê pozyskaæ inwestora, zbieramy
chêtnych. Maksymalna cena to 36 z³ przy nak³adzie
1000 egzepmlarzy. Przy mniejszym nak³adzie, cena jest o
wiele wy¿sza.

z Katechizmu kard. Gasparriego
O znaku Krzy¿a Œwiêtego
1. Czy jesteœ chrzeœcijaninem?
Z ³aski Bo¿ej jestem chrzeœcijaninem.
2. Kto siê nazywa i jest chrzeœcijaninem?
Chrzeœcijaninem nazywa siê i jest ten, kto przyj¹³ sakrament chrztu, przez który wchodzi siê do
Koœcio³a Chrystusowego.
3. A kto jest chrzeœcijaninem w znaczeniu œciœlejszym i pe³nym?
W znaczeniu œciœlejszym i pe³nym chrzeœcijaninem jest cz³owiek ochrzczony, który wyznaje
prawdziw¹ i ca³¹ wiarê Chrystusow¹, czyli katolik; je¿eli przy tym zachowuje prawo
Chrystusowe, wówczas jest dobrym chrzeœcijaninem.
4. Co jest zewnêtrznym znakiem chrzeœcijanina?
Zewnêtrznym znakiem chrzeœcijanina jest znak Krzy¿a Œwiêtego.

Wtorek

Styczeñ
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Feria
4 klasy, szaty bia³e

Genowefy, Zdzis³awy, Daniela

Chcemy, bo nasz kalendarz nie by³ tylko zwyk³ym planerem,
ale te¿ oferowa³ strawê duchow¹. St¹d na karcie ka¿dego dnia
bêdzie mo¿na przeczytaæ fragment Katechizmu kard.
Gasparriego lub “Dziejów duszy” œw. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus. Ka¿dy dzieñ œwi¹teczny opatrzony
bêdzie rozwa¿aniem.
Kalendarz bêdzie mia³ format A5 w uk³adzie dziennym,
oprawê skóropodobn¹ oraz estetyczny i funkcjonalny uk³ad
graficzny.

5. Jak nale¿y czyniæ znak Krzy¿a Œwiêtego?
Znak Krzy¿a Œwiêtego nale¿y czyniæ w ten sposób, ¿e siê praw¹ rêkê przyk³ada do czo³a i
wymawia przy tym s³owa: W imiê Ojca, potem do piersi – i mówi siê: i Syna, w koñcu na lewe i na
prawe ramiê – i mówi siê: i Ducha Œwiêtego. Amen.
6. Dlaczego znak Krzy¿a Œwiêtego jest znakiem chrzeœcijanina?
Znak Krzy¿a Œwiêtego dlatego jest znakiem chrzeœcijanina, poniewa¿ przezeñ wyznajemy na
zewn¹trz g³ówne tajemnice wiary chrzeœcijañskiej.
7. Co to jest tajemnica?
Tajemnica jest to prawda, która z natury swej tak dalece przewy¿sza rozum stworzony, ¿e gdyby
jej Bóg nie objawi³, to cz³owiek nie móg³by jej poznaæ.
8. Które s¹ g³ówne tajemnice wiary chrzeœcijañskiej?
G³ówne tajemnice wiary chrzeœcijañskiej s¹ nastêpuj¹ce:
tajemnica jednego Boga w trzech rzeczowo ró¿nych Osobach: w Ojcu, Synu i Duchu Œwiêtym
tajemnica Odkupienia ludzkiego przez wcielenie, mêkê i œmieræ Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego.
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Œroda
Feria

Benedykty, El¿biety, Tytusa

4 klasy, szaty bia³e

Proszê wiêc o zg³oszenia (proszê podaæ iloœæ sztuk) na
adres mejlowy:
tradycyjnekalendarze@gmail.com
Mam nadziejê, ¿e uda nam siê
Serdecznie pozdrawiam,
z Panem Bogiem,
Marzena Anna Wójtowicz
koordynator projektu

9. Jakim sposobem znak Krzy¿a Œwiêtego wskazuje na te dwie tajemnice wiary
chrzeœcijañskiej?
Znak Krzy¿a Œwiêtego wskazuje na te dwie tajemnice wiary chrzeœcijañskiej, poniewa¿ s³owa
jego oznaczaj¹ jednoœæ Boga w trzech ró¿nych Osobach, kszta³t zaœ Krzy¿a, który opisujemy rêk¹,
przypomina Odkupienie, dokonane na drzewie Krzy¿a przez Jezusa Chrystusa.
10. Czy jest po¿yteczne ¿egnaæ siê Krzy¿em Œwiêtym?
Jest po¿yteczne, a nawet bardzo po¿yteczne ¿egnaæ siê czêsto i pobo¿nie Krzy¿em Œwiêtym,
zw³aszcza na pocz¹tku i koñcu czynnoœci.
11. A dlaczego jest po¿yteczne, a nawet bardzo po¿yteczne czêsto i pobo¿nie ¿egnaæ siê
Krzy¿em Œwiêtym?
Poniewa¿ znak ten, gdy siê go czyni nale¿ycie, jest zewnêtrznym aktem wewnêtrznej wiary, i
dlatego ma on tê moc, ¿e pobudza wiarê, zwyciê¿a wzgl¹d ludzki, oddala pokusy, odwraca
niebezpieczeñstwa grzechu i zjednywa u Boga inne ³aski.

Czwartek
Feria (Œw. Telesfora, Papie¿a i Mêczennika)
4 klasy, szaty bia³e

Styczeñ
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Emiliany, Edwarda, Szymona

O Objawieniu Boskim
12. Czy przyrodzonym œwiat³em rozumu mo¿emy Boga poznaæ i udowodniæ?
Przyrodzonym œwiat³em rozumu, wnioskuj¹c ze stworzeñ o stwórcy, ze skutku o przyczynie, z
rzeczy stworzonych mo¿emy na pewno poznaæ i udowodniæ Boga jednego i prawdziwego,
pocz¹tek i koniec wszystkich rzeczy, stwórcê i Pana naszego.
13. Czy oprócz przyrodzonego œwiat³a rozumu mo¿emy jeszcze inn¹ drog¹ poznaæ Boga?
Oprócz przyrodzonego œwiat³a rozumu mo¿emy Boga poznaæ równie¿ inn¹ drog¹, to jest przez
wiarê, bo podoba³o siê Jego m¹droœci i dobroci objawiæ rodzajowi ludzkiemu samego Siebie i
odwieczne swej woli postanowienia przez nadprzyrodzone objawienie.
14. Co rozumiesz przez objawienie nadprzyrodzone?
Przez objawienie nadprzyrodzone rozumiem zarówno przemówienie, w którym Bóg sam, ¿eby
nas objaœniæ w nauce ¿ywota wiecznego, ukaza³ ludziom pewne prawdy, jako te¿ te w³aœnie
prawdy razem wziête.
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Iz 60, 1-6 X
Mt 2, 1-12
Kacpra, Melchiora, Baltazara

Pi¹tek
Objawienie Pañskie
1 klasy, szaty bia³e

„Ujrzeliœmy gwiazdê Jego na Wschodzie i
przyszliœmy z darami pok³oniæ siê Panu”. Oto
jak werset Mszy dzisiejszej streszcza
zachowanie siê Magów. Ujrzeæ gwiazdê, a udaæ
siê w drogê, to jedno i to samo. Magowie nie
w¹tpili. Ich wiara by³a mocna, pewna, jakby z
jednego bloku. Nie wahali siê wobec trudów
d a l e k i e j p o d r ó ¿ y, b o s e r c e i c h b y ³ o
wielkoduszne. Nie odk³adali drogi na kiedy
indziej, bo dusza ich by³a gotowa.
Równie¿ i na niebie naszej duszy zjawia siê
czêsto gwiazda, a jest ni¹ wewnêtrzne
natchnienie Bo¿e, które wzywa nas do
wielkodusznego czynu, do oderwania siê, do ¿ycia w œciœlejszym zjednoczeniu z
Bogiem. Powinniœmy umieæ iœæ zawsze z wiar¹, wielkodusznoœci¹ i gotowoœci¹
Magów za nasz¹ gwiazd¹. Ona bowiem na pewno poprowadzi nas do Pana, a¿
znajdziemy Tego, którego szukamy.
Magowie nie zaprzestali poszukiwania nawet wówczas, gdy gwiazda zniknê³a im
sprzed oczu. Podobnie i my musimy trwaæ w dobrem nawet poœród ciemnoœci
wewnêtrznych. S¹ to doœwiadczenia wiary, które mo¿na pokonaæ jedynie przez
gorliwe æwiczenie siê w czystej wierze. Wiem, ¿e Bóg tego chce, wiem, ¿e Bóg miê
wzywa i to mi wystarcza: „Wiem, komu zawierzy³em i jestem pewien” (2 Tym 1, 12),
wiem, kto jest Ten, w którego uwierzy³em i cokolwiek siê stanie, nie bêdê w Niego
w¹tpi³.
W takim usposobieniu razem z Trzema Królami idŸmy do ¿³óbka. „Jak oni w skarbach
swoich z³o¿yli Panu mistyczne dary, tak i my starajmy siê wydobywaæ z serc w³asnych
dary godne Boga”.

